ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Curriculum Administration System
(ส่วนงาน)

แผนดำเนินงำนกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ผ่ำนระบบ CU-CAS ปีกำรศึกษำ 2556
ระบบตรีภำค ภำคกำรศึกษำที่ 3

กิจกรรม
1. รณรงค์ / ประชาสัมพันธ์ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ
website จุฬาสัมพันธ์ สื่อวิดีทัศน์ เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ได้
รับทราบการประเมินผลการเรียนการสอนระบบออนไลน์อย่าง
ทั่วถึง และต่อเนื่อง

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร

2. อาจารย์ผู้สอนแจ้งให้นิสิตรับทราบการประเมินออนไลน์ผ่าน
ระบบ CU-CAS
3. เปิดระบบ CU-CAS ให้คณาจารย์ทาการกรอกข้อมูลเพื่อสร้าง
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) และแบบประเมินผล
การเรียนการสอน
4. ส่วนงานประชาสัมพันธ์แจ้งคณาจารย์ให้เริ่มกรอกข้อมูลเพื่อ
สร้างประมวลรายวิชาและแบบประเมินผลการเรียนการสอนใน
ระบบ CU-CAS
5.คณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลในระบบ
CU- CAS เพื่อสร้ำงประมวลรำยวิชำ (Course Syllabus)
เตรียมให้นิสิตศึกษาเข้าดูในระบบออนไลน์เมื่อเปิดภาคการศึกษา
6. วันเปิดภำคเรียนของระบบตรีภำค ภำคกำรศึกษำที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2556
7.คณำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลในระบบ
CU- CAS สร้ำงประมวลรำยวิชำ (Course Syllabus) เพิ่มเติม
ในรำยวิชำที่มีกำรขอเปิดสอน (ภายหลังช่วงเพิ่มรายวิชา และ
เปลี่ยนตอนเรียน 27 ม.ค. - 7 ก.พ.57)
8. อำจำรย์สำมำรถตรวจสอบข้อมูลและแก้ไข/เพิ่มเติม
ประมวลรำยวิชำในระบบ CU-CAS ได้หำกพบข้อผิดพลำด
(เงื่อนไขกำรแก้ไขแล้วแต่กรณี)

ตั้งแต่ชั่วโมงที่มีการเรียน
การสอนเป็นต้นไป

9. ส่วนงานตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละ
ภาควิชาและแจ้งกลับให้ฝ่ายพัฒนาวิชาการทราบทาง E-mail
10. ปิดระบบ CU-CAS ในกำรกรอกข้อมูลสร้ำงประมวล
รำยวิชำ เข้ำสู่ระบบกำรสร้ำงแบบประเมินเพื่อกำร
ประเมินผลกำรเรียนกำรสอนอัตโนมัติประจำภำคกำรศึกษำ
11. ผู้สอนตรวจสอบและทาการยกเลิก/ขอปิดแบบประเมินใน
รายวิชาที่ไม่มีนิสิตลงทะเบียนเรียน (สิ้นสุดการถอนรายวิชา
18 เม.ย.57)
12. อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
เข้าทาการประเมินผ่านระบบออนไลน์ตามช่วงเวลาตามที่ผู้สอน
มีการกาหนดไว้ (แบบประเมินที่ไม่เลือกช่วงเวลำกำรประเมิน
ตำมมหำวิทยำลัยแต่ผู้สอนกำหนดช่วงเวลำกำรประเมินใน
แต่ละรำยวิชำเอง)

เดือน ธ.ค.56 - พ.ค.57

วันที่ 25 ธ.ค. 56

ผู้รับผิดชอบ
 ศูนย์สื่อสารองค์กร
 สานักบริหารกิจการนิสิต
 สานักบริหารวิชาการ
 คณะ/ส่วนงาน
 คณาจารย์ผู้สอนแต่ละ
คณะ/ส่วนงาน
 สานักบริหารวิชาการ

ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. 56
เป็นต้นไป

 คณะ/ส่วนงาน

วันที่ 25 ธ.ค.56 - 27 ม.ค.57

 คณะ/ส่วนงำน

วันที่ 27 ม.ค. 57

 สำนักงำนกำรทะเบียน

วันที่ 27 ม.ค. - 28 ก.พ.57

 คณะ/ส่วนงำน

วันที่ 27 ม.ค. – 31 มี.ค.57

 คณำจำรย์ผู้สอนแต่ละรำยวิชำ
 คณะ/ส่วนงำน
 สำนักบริหำรวิชำกำร

ภายในวันที่ 25 ก.พ. 57
วันที่ 31 มี.ค.57

 คณะ/ส่วนงาน
 สำนักบริหำรวิชำกำร

วันที่ 20 เม.ย. - 5 พ.ค. 57

 คณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
 คณะ/ส่วนงาน

วันที่ 27 ม.ค. – 31 พ.ค.57
(หรือผู้สอนกาหนด แต่ไม่เกิน
31 พ.ค.57)

 คณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
 คณะ/ส่วนงาน

แผนการดาเนินงานประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University Curriculum Administration System
(ส่วนงาน)

กิจกรรม
13. นิสิตทำกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ผ่ำน
ระบบ CU-CAS ในแต่ละรำยวิชำ (กรณีที่ผู้สอนในรำยวิชำ
กำหนดช่วงระยะเวลำกำรประเมินเอง ไม่เลือกใช้ช่วงเวลำ
กำรประเมินของมหำวิทยำลัย)
14. งานสื่อสารนานาชาติ (CICC) ประชาสัมพันธ์ Banner
ประเมินออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่างๆของจุฬาฯ
15. ช่วงเวลำกำรประเมินตำมปกติของมหำวิทยำลัย
(นิสิตสอบปลายภาค วันที่ 12-16 พ.ค. 57)
16. อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ส่วนงานประชาสัมพันธ์ให้
นิสิตเข้าทาการประเมินผ่านระบบออนไลน์ (แบบประเมินที่
เลือกช่วงเวลำกำรประเมินของมหำวิทยำลัย)
17. นิสิตทำกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ผ่ำน
ระบบ CU-CAS ในแต่ละรำยวิชำ (กรณีที่ผู้สอนในรำยวิชำ
เลือกใช้ช่วงเวลำกำรประเมินของมหำวิทยำลัย)
18. ปิดระบบกำรประเมินออนไลน์ไม่ให้นิสิตเข้ำทำ
กำรประเมินผ่ำนระบบ CU-CAS
19. นิสิตที่ไม่เข้ำทำกำรประเมินในภำคกำรศึกษำนี้ถูกระงับ
สิทธิ์กำรใช้เครือข่ำยอินเตอร์เน็ตของมหำวิทยำลัยออกสู่
เว็บไซต์ภำยนอก
20. อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบและพิมพ์รายงานสรุป
การประเมินผลการสอนรายบุคคล

ช่วงระยะเวลำดำเนินกำร
วันที่ 27 ม.ค. – 31 พ.ค.57
(หรือผู้สอนกำหนด แต่ไม่เกิน
31 พ.ค.57)

 นิสิต
 คณะ/ส่วนงำน

วันที่ 5 – 31 พ.ค. 57

 ศูนย์สื่อสารองค์กร

วันที่ 5 – 31 พ.ค. 57

 สำนักบริหำรวิชำกำร

วันที่ 5 – 31 พ.ค. 57

 คณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
 คณะ/ส่วนงาน

ช่วงประเมินของมหำวิทยำลัย
วันที่ 5 – 31 พ.ค. 57
วันที่ 31 พ.ค. 57 (เวลำ 24.00 น.)

21. ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบรายงานผลการประเมินรายบุคคลของ
ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตรวจสอบและพิมพ์รายงาน
สรุปการประเมินผลการสอน

ผู้รับผิดชอบ

ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. 57

 นิสิต
 คณะ/ส่วนงำน
 สำนักบริหำรวิชำกำร
 สำนักบริหำรวิชำกำร
 สำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ

วันที่ 3 มิ.ย.57 เป็นต้นไป
(หรือตามวันสิ้นสุดการประเมิน
ที่ผู้สอนกาหนด)

 คณะ/ส่วนงาน

วันที่ 6 มิ.ย.57 เป็นต้นไป

 คณะ/ส่วนงาน

หมำยเหตุ แผนการดาเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University Curriculum Administration System

ฝ่ายพัฒนาวิชาการ สานักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

แผนการดาเนินงานประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2556
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